
  

 

 . تعالى هللا رحمه - األلباني الدين ناصر محمد -::  العالمة الشيخ

 ؟ فقيرا   كان إذا أجره بعد منها الجزار يعطي وهل ؟ المصلى في األضحية ذبح السنة من هل -01

 ؟ دونه تجوز ال األضحية لعمر أدني حد هناك هل -02

 ؟ والعكس العقيقة عن األضحية تجزئ هل -03

 ؟ بلده في عنه يضحي أو األضحية عنه تسقط هل األضحى عيد قبل رجل سافر إذا -04

 ؟ صدقة األضحية أو الهدي يجعل أن ينوي من حكم ما -05

 ؟ واحد بيت في أجتمعت كلها العائلة كانت إذا بها ويطالب العيد يوم األضحية حقه في تشرع الذي من -06

 ؟ األضحية في شرط العيب من الماشية خلو ؟وهل  األضحية في فيها عيبا   عتبري هل تكبر ال لكي الماشية قرون يحرق من حكم ما -07

 ؟ العقيقة نية األضحية في ينوي أن أوالده عن العق يستطيع ال لمن يجوز هل -08

 ؟ ليشتريها بثمنها يطالبه أن له فهل غني ولد وله األضحية ذبح على قادر غير رجل -09

 الحجة ذي من العشر دخل إذا)  ولفظه مسلم في سلمة أم بحديث نصنع فكيف سنة كانت فإن ؟ سنة أم هي أواجبة األضحية لةمسأ  في رأيكم استقر ما على -010

 ؟..(  يضحي أن أحدكم وأراد

 ؟ سنه ما أي الجزعة تفسير مع األضحية في المجزية السن هي ما -011

 ؟ األضحية من يؤكل أن وزيج فهل ، عنه يضحوا أن منها بوصية ورثته وأوصى توفي رجل -012

  . تعالى هللا رحمه - باز بن عبدهللا بن العزيز عبد -::  العالمة الشيخ

 ؟ تجزئ ال أنها وذكر العيد صالة إمام خطب وقد يعلم، ال ذبحها الذي أن علما   حمل بطنها في التي األضحية تجزئ هل -013

 ؟ كهربائيةال بالسكين الذبيحة أو األضحية ذبح لحكم بالنسبة -014

 ؟ العقيقة على ينطبق شروط من األضحية على ينطبق ما هل -015

 ؟ هللا أفادكم أفيدونا ؟ اإلبل من األضحية وكيفية األضحية، حكم ما األضحية، عن أسمع ما كثيرا   -016

 على ليس ألنه غيره، على هي وإنما الحاج على تليس الضحية بأن العلماء بعض لي ذكر فقد الحاج، على واجبة هي وهل األضحية، حكم ما معرفة أود -017

 ؟ تركها من يأثم وهل هللا، أفادكم أفيدونا العيد، صالة بعد النحر يوم يذبح ما واألضحية األضحى، عيد صالة الحاج

 واحد   كل أم جميعا   نزكيها هل زكاتها، في نفعل فماذا بعضها، يخصه منا واحد كل ولكن األغنام، من عددا   ونملك وإخوتي، ووالدتي والدي مع أعيش أنا -018

 ؟ ال أم واحدة شاة   عنا تكفي هل األضحية وكذلك نصابا ، يبلغ لم لو العمل وما فقط، يخصه ما يزكي

 ؟ اليمنى اليد استعمال أجيد ال وأنا خاصة اليسرى، باليد أذبح أنا األضحية في للذبح بالنسبة -019

 ؟ األضحية لحم من المسلم غير يعطى أن يجوز هل و:  الشيخ سماحة ؟ البقر أو شالكب ، األضحية في أفضل أيهما -020

 ؟ له األضحى عيد في األضحية ذبح:  أي له العيد الميت أهل يلزم هل -021

 الحالة هذه على مداومون وهم السنة هي هذه أن: ويقولون النحر يوم في يذبحونها وال العيد يوم بعد الثاني اليوم في األضحية بذبح يقومون الناس من البعض -022

 ؟ مجزئ هذا فهل هذا يغيروا لم اآلن وحتى زمان من



 ؟ الفقراء قلوب تكسر مغاالة فيها يغالي من حكم وما عام، كل في بها يلتزم لم من حكم وما أحكامها، وعن األضحية شعيرة عن حدثوني -023

 ؟ تكرمتم لو توجيهكم يكن، لم أم وصية هناك كان سواء الميت، عن باألضحية يهتموا الناس من كثير -024

 قبل ونقول نعمل ماذا بالذبح، بها نبدأ التي الطريقة تبينوا أن منكم أرجو وقتها؟ ينتهي ومتى يبدأ ومتى المبارك، األضحى عيد في األضحية ذبح يتم كيف -025

 األضحية صاحب يأكل أال ويجب الذبيحة، أذن على القرآن المال يقرأ الذبح قبل عندنا الذبح طريقة ألن الفقراء؟ إلى اللحم توزيع يتم أن إلى أي وبعده، وأثناءه الذبح،
 ؟ هللا وفقكم لالثنين؟ أم للحي، أم فقط للميت األضحية ذبح يتم وهل صحيحة، الطريقة هذه هل صغيرة، قطعة إال اللحم من

 الرجل لهذا بأن علما   بعد، فيما لصاحبه المبلغ هذا بتسديد يقوم ثم األضحية لشراء االستالف هل يجوز هل حاضرا ؛ األضحية ثمن يملك ال لرجل يجوز هل -026

 ؟ منها يتكسب فواكه تنتج أشجار

 ؟ األضحية في تتوفر أن يجب التي الشروط ما وأيضا   الهدي، في تتوفر أن يجب التي الشروط ما -027

 ؟ سواء ونيشترك وهل للميت أم للحي أفضل - األضحية هل -028

 ؟ والهدي األضحية ذبح عند بالنية التلفظ يجوز هل -029

 ؟ ال أم واجبة هي هل األضحية، حكم ما -030

 على تعليقكم فما بأرضهم، لتذبح أو المسلمين لفقراء بثمنها يرسل أن يرى فهو منها، يطعمه محتاجا   يجد ال قد األضحية ذبح وإن إسالمي، غير ببلد مقيم مسلم -031

 ؟ خيرا   هللا جزاكم أفيدونا ؟ هذا

 ؟ كذلك له الوالد وطبعا   أسرة، ولي متزوج بأني علما   والدي، وعن عني تجزئ أو تكفي هل الواحدة األضحية عن يقول -032

 ؟ يضحي أيضا   بيوأ يضحي، عمي بأن علما   األضحية، علي تجب فهل عمي، مع وأسكن شهريا ، مرتبا   وجل عز هللا بفضل وأستلم متزوج شاب أنا -033

 عيد أول في ناقة له نحر أخوه أو والدته أو والده توفي إذا عليهم لزاما   أصبح العوام من كثيرا   أن حيث وفاته، بعد فقط للميت األضحية تخصص أن يجوز هل -034

 هللا جزاكم ؟ أفضل وأيها الغنم، من أم البقر من أم اإلبل من هي وهل األضحية، هي وما األضحية، في الجائز هو وما ذلك، يجوز فهل مباشرة ، وفاته بعد لألضاحي
 ؟ خيرا  

 ؟ خيرا   هللا جزاكم ؟ األضحية تكون ومما أضحيته، من يأكل المضحي وهل حكمها، األضاحي،ما -035

 ؟ العيد صالة قبل األضحية ذبح لمن بالنسبة الحكم ما -036

 . تعالى هللا رحمه - العثيمين صالح بن محمد -::  العالمة الشيخ

 ؟ ال أم واجبة هي هل األضحية في الصحيح القول ما -037

 ؟ إفريقيا في األضاحي كمشروع المضحي بلد غير بلد في األضحية ذبح يجوز هل -038

 ؟ األضحية في يوكل أن يجوز هل -039

 ؟ يجوز فهل اللحم يكثر أن أجل من نأضحيتي الرجل فذبح األضحية وقت جاء وإذا والقرن اآلذان المقطوعة األضحية تجزئ هل -040

 ؟ الميت عن األضحية حكم ما -041

 . البيت من فرد كل وتضحية األضحية في اإلسراف حول تنبيه -042

 ؟ تؤكل هل يصلي ال من ذبيحة حكم ما -043

 ؟ األضحية و الهدي بين فرق هناك هل -044

 . مشروعيتها عن والكالم األضحية -045

 ؟ تجزيء هل شرائها بعد رأسها في جرح ضحيةاأل في ظهر إذا -046

 ؟ أهله أين بلده في عنه يذبح من يوكل أم فيه هو الذي البلد في يضحي هل ، بلده غير في اإلنسان كان إذا لألضحية بالنسبة -047

 ؟ واحد كل على  األضحية وجوب على اإلسالم وشيخ الحنفية دليل ما -048



 ؟ للحاج األضحية حكم ما -049

 . األضحية حول كلمة -050

 ؟ عائلته فيه تقيم الذي البلد في أم المضحي فيه يقيم الذي البلد في تكون هل األضحية -051

 ؟ األضحية ذبح وقت ينتهي متى -052

 ؟ األضحية وصاحب الوكيل بين يفرق وهل ، وظفره شعره من أخذ وقد الحجة ذي شهر دخول بعد إال ينو ولم يضحي أن أراد فيمن رأيكم ما -053

 ؟ إليها حاجة في وهم  ليضحوا إليهم يرسل أم عمله مكان في يضحي أن أوالده عن البعيد للعامل يجوز هل -054

 .األضحية أحكام -055

 ؟ الميتين إلخوته و وأمه ألبيه واحدة من بأكثر يضحي لمن نصيحة من هل -056

 . األضحية عن للشيخ كلمة -057

 ؟ اإلمساك يكون أيهما وعلى واحدة أضحية في زوجته مع الرجل يشترك أن يمكن وهل ، أضحية من أكثر ذبحي أن للمقتدر يجوز هل -058

 ؟ ألمثاله نصيحة من وهل الحلق بحرمة عالم وهو لحيته يحلق رجل من األضحية تصح هل -059

 ؟ ال أم مشروع هذا وهل والحج األضحية بين اإلنسان يجمع هل -060

 ؟ األضحية على قياسا للعقيقة  جمل في الرجال من سبعة اشترك يجوز هل -061

 ." يضحي أن أراد من أحكام."  األضحية لحم توزيع يكون كيف."  األضحية من يخرج الذي الدم حكم."  األضحية شروط."  األضحية حكم -062

 ؟ بالمخصي األضحية تجوز هل -063

 أن أرادوا جماعة في رأيكم وما ، شيئا منها الفقير يعطون وال بينهم فيما األضحية لحم يتبادلون الذين اسللن كلمة من وهل ، األضحية توزيع في المشروع ما -064

 ؟ التشريق أيام عن تأخر ولكن الفقراء على ويوزعونه الصدقة لحم يجمعوا

 ؟ عنهم األب أضحية تكفي فهل متزوج وبعضهم أوالد له األب كان إذا -065

 .  األضحية على الكالم -066

 ؟ حدى على األب عن يضحي أم األوالد عن يضحي فهل قصر أوالد وله بشيء يوص ولم متوفى أب له رجل -067

 ؟ الدين صاحب من االستئذان من بد ال أو تجزئ هل مؤجل؛ بدين كانت إذا األضحية حكم ما -068

 ؟ والقالئد بالحناء األضحية تعليم حكم ما -069

 . بهاوآدا شروطها..  األضحية -070

 . فيه ليضحى ما لمكان األضحية مال بإرسال تفوت التي المصالح -071

 ؟ الكبيرة السمينة أو القيمة، رفيعة األضحية في األفضل هل -072

 ؟ يجوز ال أو ضحية المخصي الطلي ذبح يجوز هل يقول األضحية عن يسأل -073

 ؟ األموات من أوصى من إال فقط باألحياء خاصة   عبادة   هي أم بها يوصوا لم ولو تىح لألحياء بالنسبة هي كما األموات عن األضحية تستحب هل -074

 ؟ فالن عن أنها يذكر أن يشترط هل ؟ عنه أنها يذكر أن دون غيره اإلنسان عن يذبح أن يجزئ هل يقول -075

 ؟ للمتوفى تعمل التي األضحية حكم ما -076

 ؟ البقر أو الكبش األضحية في أفضل أيهما -077



 ؟ األضحية لحم من الكافر يعطى أن يجوز هل -078

 ؟ فيها اشتركا إذا الميت و الحي عن تجزي األضحية هل -079

 ذلك في أفيدوني الكفارة علي هل ذبحها في أحد بتوكيل أقم ولم األضحية بواجب أقم ولم:  يقول سنوات ثالث منذ العمل في السودان خارج بأنه السائل يذكر -080

 ؟

 ؟ فقط لألموات هي هل و شروطها ما و األضحية حكم اهيم -081

 ؟ صحيح هذا فهل الناس بعض على يصعب الفقراء عن البحث بأن يقال قد و الجيران و األقارب بين يكون األضحية توزيع أن العادة جرت -082

 ؟ األضحية لذبح الصحيحة الكيفية ماهي -083

 ؟ الميت عن ضلاألف ماهو و الميت عن األضحية حكم ما -084

 ؟ الميت عن األضحية تجوز هل -085

 ؟ الفدية و األضحية و الهدي بين الفرق ما -086

 ؟ الفدية و الهدي كذلك و الدليل مع واحدة ذبيحة عنهم تجزيء هل و األسرة رب على األضحية تقتصر هل -087

 ؟ حدى على األب عن يضحي أم األوالد عن يضحي فهل قصر أوالد وله بشيء يوص ولم متوفى أب له رجل -088

 ؟ نصيحتكم فما فيه فائدة ال أنه مع للذكرى أنه يدعون و األضحية حال التصوير هي و األضحية في منها الناس يكثر معصية:  ل يقو سائل -089

 ؟ الميت عن والذكاة األضحية تشرع هل -090

 ؟ أفضل بالشاة األضحية وهل ؟ البدنة من أفضل بالبقرة األضحية أن يقول الناس بعض -091

 ؟ مسلم كل على تجب األضحية هل -092

 التسمية وعلى األضحية وجوب حول سؤال -093

 ؟ الوليمة عن األضحية تجزىء فهل األضحى عيد يوم العرس وافق -094

 ؟ الزيادة أو واحدة على االقتصار األضحية في األفضل هل -095

 ؟ يجزئ هل دالبال خارج األضحية لذبح ماال دفع من -096

 ؟ معنا مرت التي األضحية شروط على ذبيحته تكون أن يشترط هل تطوع صدقة مثال هلل يذبح أن أراد من -097

 ؟ كاملة األعضاء تكون أن أجل من ونحوه العور عدم فيها يشترط األضحية كون من الحكمة إن قلنا لو -098

 ؟ البيت أهل على تكفي الواحدة الشاة كون عن سؤال -099

 ؟ األنعام بهيمة من األضحية في األفضل ما -100

 ؟ ليضحي يقترض أن له يسن إنه نقول فهل كالموظف الشهر آخر في المال يدخله لكنه مال له ليس األضحية أيام في رجل -101

 ؟ تجزئ فهل مخوفا مرضا فيها فوجد ذبحت إذا األضحية حكم ما -102

 ؟ بالخصي التضحية حكم ما -103

 ؟ األضحية في اإلبل من الصغيرة تجزئ وهل ؟ أسنانها سقطت التي األضحية تجزئ وهل ؟ األضحية من يجزئ ما أحكام بعض عن سؤال -104

 ؟ تذبح ما أول األضحية كبد من األكل استحباب على دليل فيه هل -105

 . األضحية حكم على الكالم -106



 ؟ بيته أهل على األضحية تلزمه هل الحاج -107

 ؟ الشهر كل تجزئ األضحية وقت أن قال من دليل هو ما -108

 " سنة واألضحية"  -109

 ؟ األموات على األضحية تسن هل -110

 . تعالى هللا حفظه - الفوزان عبدهللا بن فوزان بن صالح -::  الدكتور الشيخ

 ؟ أجل إلى بدين األضحية يجوز هل -111

 ؟ األضحية ذبح في المميز والصبي المرأة توكيل يجوز هل -112

 ؟ ماذا أم تمرات يأكل ثم الفجر صالة بعد من يمسك هل: المضحي غير يفعل فكيف, للمضحي األضحية كبش من األكل األضحى عيد يوم في السنة من -113

 ؟ ذلك في الحكم وما أظافري؟ وأقلم, شعري أمشط أن لي يجوز هل, أبنائها من أحد بتوكيل األضحية نويت إمرأة أنا -114

 ؟ بالدين األضحية شراء يجوز هل -115

 يذبحها التي األضحية يكفي أم نفسي عن أضحي هل: السؤال متزوج، ولست موظف وأنا سنة، وعشرين إثنين العمر من وأبلغ الرياض، في مقيم شاب أنا -116

 ؟ والدي عني

 ؟ منه ويهدى منه يؤكل هل األضحية من ليتيم ذبح ما -117

 ؟ األضحية يف االشتراك يجوز هل -118

 . تعالى هللا حفظه - البدر العباد المحسن عبد -::  العالمة الشيخ

 ؟ تجزئ هل عيب فيها وكان تعلف األضحية كانت إذا -119

 ؟ األضحية من نعطيهم أن يجوز هل نصارى جراننا -120

 ؟ شديدا ليس وعورها بياض اعينه في التي األضحية تجزئ وهل ؟ العذرة تأكل التي وهي بالجاللة األضحية حكم ما -121

 ؟ للقبلة األضحية توجيه حكم ما -122

 ؟ عليها قادر وهو األضحية ترك من حكم ما -123

 ؟ الضرع وناشبة واألذن القرن ومقطوعة الهشماء األضحية حكم ما و ؟ الذنب بمقطوعة تجوزاألضحية هل -124

 ؟ عنه يضحي بان يوصي أن للميت جوزي هل و ؟ عنه يضحى بأن أوصى إذا الميت وصية تنفذ هل -125

 ؟ العقيقة و األضحية أجزاء بيع يجوز هل -126

 ؟ أضحيتها تذبح أن للمرأة يجوز هل -127

 ؟ كلها األضحية الرجل يأكل أن يجوز وهل ؟ ذلك في أجر لهما وهل الميتين والديه عن الرجل يضحي أن يصح هل -128

 ؟ واحدة أضحية فيهتك هل بيت في زوجة كل زوجتان له من -129

 ؟ البقرة أم البعير أم الكبش بيته ألهل ضحى لمن األفضل هل -130

 ؟ األضحية أجل من اإلستدانة يجوز هل -131

 ؟ أضحيته اإلمام يذبح أن قبل الصالة بعد الذبح يجوز هل -132

 ؟ تضحي أن زوجها بيت وهي الغنية للمرأة يستحب هل -133



 ؟ متأهال يكون أن دب ال أم األعزب يضحي هل -134

 ؟ للفقراء ثمنها وأعطى األضحية جلود باع إذا -135

 ؟ المسجد لمصلحة جهتها من تبيعه المسجد لجنة أن بحيث للمسجد األضحية بجلد يتصدق هل -136

 ؟ الوقت في اتفقتا إذا والعقيقة األضحية بين الجمع يجوز هل -137

 .تعالى  هللا حفظه - درالب المحسن عبد الرزاق عبد -::  الشيخ فضيلة
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